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1 De rol van het TKI Energie & Industrie 

1.1 Doelstelling  

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie 
naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. De missies voor 
energietransitie en duurzaamheid bepalen de prioriteiten van de Topsector Energie. 
 
De Nederlandse industrie speelt een belangrijke rol in onze economie en samenleving. Tegelijk 
is zij verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Het 
is de maatschappelijke opgave om te transformeren naar een duurzame en inclusieve industrie, 
die een brede maatschappelijke welvaart levert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van leven, 
werkgelegenheid en de concurrentiepositie van Nederland, nu en in de toekomst. 
 
TKI Energie en Industrie werkt daarom samen met partners aan een duurzame en inclusieve 
industrie die binnen de ruimte van klimaat en milieu opereert. Het TKI Energie en Industrie heeft 
daarbij als belangrijkste taak het organiseren van het innovatie ecosysteem, en dat richting 
geven met innovatieprogramma’s. 

1.2 Inbedding in het innovatiesysteem 

Vanaf 2020 wordt de programmastructuur ingevuld vanuit Missie C onder de IKIA klimaat en 
energie, en de bijbehorende Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (zie Figuur 1 
voor een compleet overzicht van de IKIA): 
 
Missie C: Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050 
• MMIP 6: Sluiten van industriële kringlopen 
• MMIP 7: CO2-neutraal industrieel warmtesysteem 
• MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen 
 
Dit betekent een verbreding van het programma met de onderwerpen CCS/CCU, Ultradiepe 
geothermie, klimaatneutrale brandstoffen, en een bredere invulling van circulaire grondstoffen, 
producten en processen. 
 
Om deze bredere agenda in te vullen wordt vanaf 2020 de samenwerking met TKI Chemie 
versterkt, en wordt de bestaande samenwerking met TKI Nieuw Gas verder voortgezet. 
Daarnaast wordt regulier overlegd met partners in het innovatiesysteem: NWO, toegepaste 
kennisinstellingen (voor TNO en WUR), universiteiten, RVO en andere Topsectoren (naast 
Chemie ook HTSM, Logistiek, en Water). 
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Figuur 1 IKIA Klimaat en Energie en MMIPs 

1.3 Rol binnen de Topsector Energie 

1.3.1 Topteam Energie en de Missies 

Het Topteam Energie heeft de Missies A, B, en C geadopteerd als uitvoerende Topsector. Dat 
betekent concreet dat TKI Energie en Industrie het coördinerende TKI voor de Missie C 
(Industrie). Eind 2019 is het Missie-Innovatie-team (MI-Team) voor Missie C gevormd. Manon 
Janssen is daar namens de Topsector Energie de voorzitter, en het secretariaat ligt bij TKI E&I. 
Vanaf 2020 zal het MI-team sturing geven aan de Missie en zal TKI E&I inhoudelijk afstemmen 
en rapporteren aan het MI-team. Deze structuur komt in de plaats van het Advies- en 
Evaluatieteam (AET) en het Regieteam. De volledige samenstelling van het MI-team Industrie 
is: 

Naam Organisatie, Rol 
Manon Janssen Topteam Energie, Ecorys, Voorzitter 
Ed Buddenbaum Topteam Energie 
David Pappie EZK, Rijksvertegenwoordiging 
Gertjan Lankhorst VEMW 
Marco Waas Nouryon 
Marcel Wubbolts Corbion 
Gert Jan Kramer Universiteit Utrecht 
Richard van de Sanden DIFFER / TU/e 
Marinke Wijngaard TNO 
Oscar van den Brink TKI Chemie 
Rob Kreiter TKI Energie en Industrie, secretariaat 
Marco Kavelaars  RVO 



 

 

 

TKI Energie en IndustriePlan 2020 

TKI Energie en Industrie 5/16 

 
Vanuit het Topteam Energie is de wens uitgesproken om de sub-TKI’s onder TKI-Energie (Wind 
op Zee, Urban Energy, Nieuw Gas en Energie en Industrie) verder te integreren. De concrete 
aanleiding is om de structuur van de Topsector Energie beter te laten aansluiten bij de nieuwe 
werkelijkheid van de Missies. TKI Energie en Industrie zal aan dit proces bijdragen, en de 
belangen van het industrie ecosysteem inbrengen. 

1.3.2 TKI-Energie bestuursoverleg 

De TKI’s onder de Topsector Energie vormen samen het bestuur van TKI-Energie, de 
overkoepende stichting. Binnen TKI-Energie worden steeds meer generieke activiteiten 
ondergebracht. Dit betreft nu de aanvraag van de POA (bureaukostensubsidie), administratie 
van de PPS-toeslag, inhuur van de programmamanagers van de doorsnijdende thema’s, MKB 
ondersteuning (MIT regeling en innovatiemakelaars), generieke communicatie.  
 
In 2020 zal verder geïntegreerd worden waar dit operationele voordelen heeft. Afhankelijk van 
de beslissing van het Topteam kan dit ook tot organisatie wijzingen leiden (zie boven). 
Vooralsnog zien de TKI directeuren en hun besturen geen noodzaak en geen overtuigende 
voordelen van integratie van organisaties. We zien wel kansen om operationeel verder te 
optimaliseren. 
 

1.3.3 MMIP overleg 

De trekkers van de MMIPs onder Klimaat en Energie (Missie A-E) hebben een MMIP overleg 
om knelpunten in de uitvoering te bespreken en af te stemmen over de grensvlakken tussen de 
missies. In 2019 heeft dit goed gewerkt om de uitvoering van de Missies op te starten. De 
verwachting is dat de MI-teams deze rol deels gaan overnemen. Daardoor zal het MMIP 
overleg meer een afstemmingsoverleg worden, waar niet veel acties uit volgen. 

1.3.4 TKI-directeurenoverleg 

Vanuit EZK wordt het TKI-directeurenoverleg georganiseerd, voor alle TKI directeuren van de 
Topsectoren. Dit is een overleg waarin generieke issues in de uitvoering van de TKI’s aan de 
orde komen. Dit betreft bijvoorbeeld harmonisatie van de PPS-toeslag, proces om te komen tot 
de MIT regeling, en het Kennis- en InnovatieConvenant (KIC).  
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2 Plan/doelen 2020 

2.1 Ontwikkeling van de onderzoekprogramma’s  

De IKIA en MMIPs zijn geschreven in samenwerking tussen kennispartijen, industrie 
eindgebruikers, technologieleveranciers en regio-organisaties. Dit heeft tot veel dynamiek in het 
innovatiesysteem geleid en tot vruchtbare discussies over prioriteiten. Vanuit eindgebruikers is, 
mede door het klimaatakkoord een veel actievere vraag om innovaties gekomen, en vanuit 
technologieleveranciers een scherpere focus op die innovaties die nodig zijn voor CO2-
emissiereductie. Nu de urgentie van de Industrietafel en van de MMIPs wegvalt, kan deze 
dynamiek zomaar weer inzakken. 
In 2020 wil TKI E&I de dynamiek levend houden, door actief het gesprek aan te blijven gaan 
met de industrie over innovatievragen en barrières. Deze worden gebruikt om lopende project-
consortia mee te voeden, om nieuwe prioriteiten te stellen, en om (via het MI-team) terug te 
leggen bij Topteam en overheid. 
 
Ook ligt er nog een uitdaging om de nationale innovatie-agenda te vertalen naar regionale 
accenten in de industrieclusters. TKI E&I heeft in 2019 bewust nog niet gekozen voor een 
verdeling van onderwerpen over de industrieclusters, omdat de clusters eerst zelf een eigen 
profiel moeten kiezen. In 2020 wordt hierin een volgende stap gemaakt. 
 
Dit vereist een pro-actieve houding van de programmamanagers, om voor de 3 MMIPs op pad 
te gaan langs bedrijven en regio’s. Dit worden gesprekken waarin de lopende initiatieven 
worden gedeeld en tegelijk gevraagd wordt om nieuwe input en om de accenten die de clusters 
zelf leggen. 

2.2 Voorbereiding en uitvoering subsidietenders 

In 2020 gaat de nieuwe subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie 
(MOOI) van start. Deze MOOI regeling is bedoeld om grotere projecten van bredere consortia te 
financieren. De projectomvang zal tussen de 2 en 8 M€ liggen per project. In 2019 zijn hiervoor 
al de inhoudelijke thema’s geselecteerd.  
De MOOI tender zal in 2 stappen verlopen, een vooraanmelding in april en een definitieve 
indiening in september. Tussen vooraanmelding en definitieve indiening krijgen de consortia 
een advies en de mogelijkheid om met TKI E&I in gesprek te gaan. De programmamanagers 
zullen in die periode proberen alle consortia te spreken, waar nodig nieuwe partijen in contact 
brengen, en eventueel de suggestie doen om consortia samen te voegen.  
 
Dit proces zal in de periode april-juli het zwaartepunt vormen van de TKI werkzaamheden. 
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2.3 Aansluiting Internationale Agenda’s 

De aansluiting bij internationale agenda’s wordt primair door het ministerie van EZK getrokken. 
Eind 2019 is overlegd met EZK en RVO over de aansluiting tussen de Missies en de 
internationaliseringsagenda van EZK. Doel van deze activiteiten is tweeledig, het brengen van 
de nationale prioriteiten naar de internationale (EU) agenda’s, en het ophalen van kansen voor 
Nederlandse bedrijven in internationale programma’s en netwerken. 
 

• Inbreng nationale agenda in Horizon Europe programma 
De trekkende TKI’s van de Missieteams sluiten zo goed mogelijk aan bij lopende 
overlegstructuren van national contact points (NCP's) vanuit RVO. De TKI E&I levert 
hiervoor prioriteiten aan, op basis waarvan de NCP’s bepalen welke inbreng gewenst is. 

• Bilaterale en trilaterale samenwerking 
EZK maakt gebruik van bestaande overlegstructuren op ministerieel niveau om de 
Missies in te brengen. De Topsector Energie wordt waar nodig betrokken via het 
boegbeeld, of via een relevant TKI. TKI E&I neemt dit jaar deel aan een bilateraal 
overleg tussen Nederland en Nord-Rhein Westfalen. TKI E&I zoekt aansluiting bij de 
Trilaterale strategie die voor de chemie wordt uitgerold via de Nederlandse 
contactpersoon.  

• Netwerken zoals IEA, ERA 
Op specifieke onderwerpen neemt Nederland het voortouw of sluit aan bij netwerken. 
Voorbeelden zijn IEA annexen rond warmte, membranen en de ERA ACT voor CCUS. 
RVO ondersteunt dit financieel of met personele inzet. 

 
Op basis van het succes van de acties die in samenwerking met EZK en RVO in gang worden 
gezet zal worden bepaald of extra inzet vanuit TKI E&I nodig is. 

2.4 Communicatie; evenementen en kennisdisseminatie 

Hoofddoelen in de communicatie voor 2020 zijn: 
• Verdere synergie tussen communicatie-inspanningen van TKI Energie & Industrie en 

Topsector Energie, RVO, Institute for Sustainable Process Technology, en de TKI’s 
Chemie, Nieuw Gas, en BioBased Economy. 

• Opzetten van een heldere communicatiestructuur en –proces. 
• Helder maken in de communicatie wat de rol van het TKI Energie en Industrie is en wat het 

kan betekenen. 
 

Doelstelling Doelgroep Middelen 

Informeren: welke consortia 
zijn er gevormd, wat zijn 
behaalde resultaten en daaruit 
volgende kansen? 

Industrie, MKB, kennis- en 
onderwijsinstellingen, 
bestaande consortia, RVO 
(toeslagprojecten), brede 
publiek 

Website, social media TSE, 
nieuwsbrief TSE, vermelding 
op partnerwebsites, events, 
projectendatabase, PR 
(vakbladen; projectresultaten) 
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Informeren: over innovaties in 
de industrie 

Industrie, MKB, kennis- en 
onderwijsinstellingen, 
bestaande consortia, brede 
publiek 

Pers, vakbladen; Rob als 
inhoudelijke expert 

Participeren: programmering EZK, ISPT, TKI Energie, TKI 
Nieuw Gas, industrie, kennis- 
en onderwijsinstellingen, MKB 

Vergaderingen, bijeenkomsten, 
lobbyen/netwerken 

Activeren: nationale agenda 
naar Brussel brengen 

Nationale contact points Lobbyen/netwerken door Rob 

Activeren: deelname aan 
consortia / opzetten van 
projecten 

Maakindustrie, partijen die niet 
aangesloten zijn bij ISPT 

Gerichte mailings van Rob, 
bedrijfsbezoeken, events, 
overleg met stakeholders 

Activeren: in gebruik nemen 
bestaande innovaties 

Maakindustrie, partijen die niet 
aangesloten zijn bij ISPT 

Website, social media TSE, 
nieuwsbrief, events; (met FME) 

(Volledig communicatieplan in Bijlage) 

2.5 MKB ondersteuning 

Innovatieve MKB bedrijven kunnen een sleutelrol spelen in innovatietrajecten. Ze brengen 
essentiële technologiekennis en kunde in, die innovaties mogelijk maken. Er is echter geen 
directe koppeling tussen de maatschappelijk gedreven doelen en grotere innovatievragen, en 
de specifieke kennis en kunde van MKB bedrijven. 
Op hun beurt vragen MKB bedrijven om concreet geformuleerde (deel)innovaties, waarvan ze 
goed kunnen afschatten of ze daarvoor iets kunnen betekenen. MKB bedrijven hebben meestal 
niet de slagkracht om breed mee te doen aan innovatieprogramma’s. Onze ervaring is dat ze 
vaak meedoen vanuit een specifieke, bestaande expertise die kan worden ingezet voor een 
nieuw en innovatief proces of product. Het aansluiten van MKB bedrijven op innovatietrajecten 
in de procesindustrie vraagt daarom om een vertaalslag van innovatievragen naar deelvragen 
die passen bij de dagelijkse werkelijkheid van deze bedrijven, en het gericht benaderen van 
deze bedrijven. 
 
Aanpak 

De aanpak die we voor ons zien bestaat uit: 

 

Voor stap 2, 3 en 4 wordt een MKB scout ingehuurd, die vanuit een eigen netwerk bedrijven kan 
identificeren, benaderen en interesseren voor deze innovaties. Om de aanpak proef te draaien 

Wat Wie 

1. Selectie van programmaonderdelen TKI E&I + ISPT 
2. Vertaalslag van innovatievragen naar technologiebehoefte TKI E&I + MKB scout 
3. Identificeren van potentiele MKB bedrijven MKB scout + FME 
4. Benaderen en aanhaken van MKB bedrijven MKB scout 
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kiezen we vooraf een innovatieprogramma waar de activiteiten op gericht zijn. Doel van deze 
eerste opdracht aan de MKB scout is om 2 a 3 succesvolle matches te maken. 



 
 

 

 

2.6 KPI’s 

Aandachtsgebied Activiteit Planning KPI 

Ontwikkeling programma Bezoeken industrieclusters Februari-maart Alle 5 + 1 clusters bezocht en prioriteiten geïnventariseerd 

 
Actief benaderen en betrekken 
nieuwe partijen 

1 per maand 
10 partijen benaderd en wensen fact sheets vastgelegd 
Minimaal 2 partijen aangesloten op consortia 

 Vergroten basis PPS-grondslag Januari-mei Minimaal 6 M€ toeslag opgehaald  

Voorbereiding en uitvoering 
subsidietenders 

Voorlichting regelingen met RVO Januari-maart 
Roadshow langs industrieclusters uitgevoerd 
5 communicatie-uitingen op website en LinkedIn 

 Voorlichting aan partijen en consortia Januari-april 
Vragen van consortia en individuele partijen inhoudelijk 
behandeld, waar nodig doorverwezen naar RVO 

 Opvolging advies aan consortia April-juli 
Alle consortia uit vooraanmelding gesproken door TKI 
programmamanagers. 3 nieuwe matches gemaakt tussen 
consortia. 

 Bepalen succes MOOI tender 
Mei + 
September 

Aantal vooraanmeldingen groter dan 10 
Aantal projecten die voldoende scoren minimaal 8 

Aansluiting Internationale 
Agenda’s 

Afstemmen prioriteiten internationaal 
met EZK 

Februari 
Prioriteiten vanuit Missie C afgestemd en overgebracht 
aan EZK 

 
Beslissing over aanvullende acties 
TKI E&I 

Mei 
Op basis van afstemming met EZK acties voor TKI E&I 
vastgelegd en in gang gezet 

Communicatie; evenementen en 
kennisdisseminatie 

Verdere synergie tussen 
communicatie-inspanningen 

Januari-
september 

Maandelijkse afstemming TKI-Energie 
communicatiemedewerkers 
Maandelijks overleg TKI E&I en RVO 

 
Opzetten van een heldere 
communicatiestructuur en –proces 

Januari-februari 
Communicatiekalender en -proces opgesteld 
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 Activeren ecosysteem Oktober 

Projectenschouw georganiseerd voor JIP, PPS-toeslag en 
DEI-projecten 
Minimaal 20 nieuwe partijen betrokken bij matchmaking, 
project-ideeën of bedrijfsbezoeken TKI E&I 

 Website up to date 
Januari 
Juli 

Regelingen aangevuld, met links naar RVO 
Missiestructuur ingevoerd  



 
 

 

2.7 Jaarplanning  

  jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 
Programma                             
Monitoring MMIP's - MI team                             
Monitoring ISPT projecten                             
                              
Subsidie                             
PPS toeslag                             
Indienen voorstellen                             
Toeslag advies commissie vergadering 16                           
TSE regelingen                             
Teksten beschikbaar                             
Publicatie                             
Openstelling (tot sluiting)                             
POA                             
Aanvraag jaar t+1                     15       
Vaststelling jaar t-1         15                   
MIT                             
Aanvraag jaar t+1           15                 
Vaststelling jaar t-1                     30       
Evenementen                             
Matchmaking                             
Springtij                  24-26           
Werkconferentie TSE                             
ISPT dag                             
European industry and Energy summit                             
Communicatie uitingen                             
Project in beeld                             
Nieuwsbrief   3, 27 26 23 28 25 X 27 24 22 19 17     
Website updates                             
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  jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 
Plan en budget                             
Voorbereiden plan jaar t+1                             
Concept plan en budget gereed                             
Goedkeuring bestuur                             
Goedkeuring door AvA                              
Jaarrekening                             
Opstellen concept                             
Bespreken met bestuur                             
Goedkeuring door RvT                             
Team                               
Team meeting 14 18 17                       
Programmatische dag/bespreking                             
                              
Raad van Toezicht                             
Vergadering 16     9     9     ?         
                              
                              
TKI-Energie bestuur                             
Vergadering 6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1 
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2.9 Budget  

 
 

* 1.000 €  Budget 
2020 

Budget 
2019

Estimate 
2019

Toelichting mutatie estimate

Directeur en RvT            198            165            176 4 dagen ipv 3 dagen

Programma management            337            307            236 Extra programma manager voor Circulariteit

Beheer programma            150            150            101 Bedraagt 3% van de ingezette toeslag

Support             58             43             57 

Communicatie en events             69             81             65 

Totaal kosten            812            745            635 
-           

Opbrengsten
Deelnemersbijdrage 100           100           67            Bedraagt 2% van de ingezette toeslag

Subsidie
Bureaukosten 300        300        300        Subsidie bureaukosten Topsector Energie

Communicatie 38          38          49          Additionele subsidie van 11 Keuro voor communicatie. 

MIT netwerkactiviteiten 14          14          23          MIT subsidie

TSE MKB 23          Additionele subsidie voor MKB activiteiten

PPS toeslag voor bureaukosten 325        300        300        Overheveling PPS toeslag voor bureaukosten

Financiering uit eigen middelen 13            -           -           Resultaat 2018 (43K euro) vrij in te zetten. Verwacht resultaat 

2019 is 104K

Totaal opbrengsten            812            751            739 
Resultaat 0              6              104           



 

 

 

BIJLAGE A – innovatiethema’s MOOI regeling 

Innovatiethema’s 
 

Kennis- en innovatievraagstukken 

Innovatiethema 1 – Circulaire kunststoffen [Zoals beschreven in de uitwerking van MMIP 6.1] 
Circulaire kunststoffen: Sluiten 
van de keten voor de 
productstromen met het 
grootste marktaandeel in 
Europa, zoals PET, PE, PP, 
PS en PUR, zowel voor 
zuivere als gemengde 
materialen en producten.  
 

● Inzicht in nieuwe waardeketens voor kunststoffen en de benodigde 
systeeminnovaties 

● Materiaal- en productinnovaties: ontwerp van duurzame nieuwe 
materialen en producten 

● Ontwikkeling en optimalisatie van mechanische en chemische 
recycling, inclusief inzameling, voorbewerken, sorteren en scheiden. 

● Gedrag en acceptatie rond circulaire producten en ketens, inclusief 
inbouw van gedragseffecten in economische en impactmodellen. 

● Ontwikkeling van biobased routes als nieuwe koolstof binnen 
circulaire kunststofketens. 

Innovatiethema 2 –CCU (Carbon capture and utilisation) [Zoals beschreven in de uitwerking van 
MMIP 6.3] 
CCU: Hergebruik van CO-, en 
CO2-houdende gasstromen 

● Methodieken voor bepalen footprint van CCU producten op 
systeemniveau. 

● Processen voor hoogwaardige bulkchemicaliën op basis van CO2. 
● Processen voor chemicaliën op basis van CO-houdende stromen. 
● Scheidingstechnologie voor voorbehandeling van gasstromen voor 

hergebruik. 
Innovatiethema 3. Maximaliseren van procesefficientie [Zoals beschreven in de uitwerking van 
MMIP 7.1] 
Maximaliseren van proces 
efficiency bij drogen en 
ontwateren 

● Ontwikkeling van kosteneffectieve membranen, en drukgedreven 
componenten. 

● Ontwikkeling van nieuwe kosten- en energie-efficiënte technieken 
en systemen. 

Innovatiethema 4. Warmte-integratieconcepten [Zoals beschreven in de uitwerking van MMIP 7.2 
en 7.3] 
Warmte-integratieconcepten, 
gericht op herhaalbare 
integratie van geothermie, en 
van warmtepompen, 
warmteopslag, en/of 
warmtetransformatoren in 
industriële warmtesystemen. 

● Standaardisatie en seriematige productie door bundeling van vraag 
en ontwikkeling van modulaire concepten. 

● Ontwikkeling van leverings- en servicemodellen die uitrol kunnen 
versnellen. 

● Ontwikkeling van herhaalbare warmte-integratie concepten in 
bedrijfsspecifieke situaties. 

● Combinaties van geothermie met warmte- opwaardering en – 
opslag. 

● Ontwikkeling van concepten voor infrastructuur- en 
distributiesystemen. 

Innovatiethema 5. Toepasbaar maken van waterstofproductie vanuit elektriciteit [zoals beschreven 
in de uitwerking van MMIP 8.1 en MMIP 13]. 
Toepasbaar maken van 
waterstofproductie vanuit 
elektriciteit op GWe-schaal en 
inpassing daarvan in 
productieprocessen, als 
grondstof en brandstof voor 
industriële processen, en de 
integratie daarvan in het 
energiesysteem 

● Ontwikkeling van opschalingsconcepten tot 100 MW en conceptueel 
ontwerp GW- schaal elektrolyse fabriek. 

● Ontwikkeling van elektrolyser componenten voor kostenverlaging en 
efficiencyverhoging. 

● Ontwikkeling van alternatieve elektrische waterstofproductie 
concepten. 

● Acceptatie, inclusiviteit en ruimtebeslag van industriële elektrificatie. 

Innovatiethema 6. Elektrochemische productie van basischemicaliën [Zoals beschreven in de 
uitwerking van MMIP 8.1]. 
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Elektrochemische productie 
van basischemicaliën, inclusief 
onderzoek naar de 
maatschappelijke en 
systeemimplicaties van 
industriële elektrificatie. 

● Elektrochemische cellen en systemen voor productie van 
basischemicaliën. 

● Flexibiliseren productiecapaciteit van elektrisch gedreven 
processen. 

Innovatiethema 7. Elektrische procesroutes als alternatief voor (kraak)fornuizen. [Zoals 
beschreven in de uitwerking van MMIP 8.3] 
Elektrische procesroutes als 
alternatief voor 
(kraak)fornuizen, inclusief 
onderzoek naar de 
maatschappelijke en 
systeemimplicaties van 
industriële elektrificatie. 

● Concept ontwikkeling, screening, techno-economische en 
duurzaamheidsanalyse, selectie van technologie opties. 

● Bench scale performance analysis en proof-of-concept. 
● Applicatie-onderzoek naar diverse hogetemperatuur 

conversieprocessen. 

 

 


